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Karen Engholm Jensen
Januar/Februar
Karen Engholm Jensen arbejder både med psaligrafi, maleri og mixed media.
Psaligrafi betyder “at tegne med saks”. I sine klip arbejder KEJ med symmetri og
asymmetri. Hun kolorerer dem, lægger forskellige farvede papirtyper bag og ”popper”
dem op, så de får en 3D-effekt.
Efter over 40 år med saksen i hånden, har KEJ taget fat i penslen for at udfordre dette
værktøj. Malerierne er fortrinsvis malet med akryl.
Mixed Media er billeder hvor KEJ kombinerer klip, foto, kul, akryl og andre materialer for
derved at opnå forskellige udtryk.
Detaljerne i vores store, hurtige verden har altid interesseret KEJ – hvad rummer et lille
insekt af kompliceret anatomi, farver og former? Hvad kommer der frem lige om hjørnet,
hvis vi stopper op og ser ordentligt efter? Hvad dukker op, hvis vi giver fordybelsen tid?
www.vaerkstedsgalleriet.dk

Sæt kryds i kalenderen:
På Kunstforeningens generalforsamling tirs. d. 18. jan. 2022
fortæller Karen Engholm Jensen om sin kunst.

Sys Hasforth
Marts/April
Sys Hasforth er uddannet billedkunstner fra Det
Fynske Kunstakademi, maleri og grafik, og har
undervist på Engelsholm Højskole i maleri og
grafik.
SH holder af at udtrykke sig koloristisk og
ekspressionistisk. Især portrætter har
interesseret hende, men efter flere legatophold i
udlandet kom landskaberne frem som motiv.
SH har deltaget i flere censurerede udstillinger.
www.syshasforth.dk

Bettina Winkelmann
Maj/Juni
Bettina Winkelmann er en anerkendt kunstner med
et imponerende CV. Hun er født og opvokset i
Tyskland, nu bosiddende i Danmark.
BW skaber billeder ud af farver og former med sit
unikke visuelle talent. Hun bruger meget
nuancerede farver - især gule og blå, men også
rødlige toner, som vi kender dem fra naturen.
Farverne er som toner i musik. (Herning Folkeblad)
BW er en poetisk kunstner, som mestrer sit
håndværk med en sjælden finhed, hvad angår
farvekompositionen. (Politiken)
www.bettinawinkelmann.dk

I bestyrelsen sidder:
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Julie Bak Andersen
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Medlemmerne:
-

præsenteres for 6 udstillinger årligt med kunst og kunsthåndværk
får mulighed for at vinde/erhverve original kunst for et kontingent på 350
kr/år
deltager i lodtrækningen om værker indkøbt fra de forskellige udstillinger
inviteres til højskolens åbne arrangementer
hver husstand kan tegne flere medlemskaber
firmaer og virksomheder er velkomne til at tegne sig og dermed støtte
kunstforeningen
chancerne for at vinde er gode, da højskolen indskyder et større beløb i
foreningen

For at deltage i lodtrækningen om kunst på generalforsamlingen lige efter nytår,
skal du indbetale dit kontingent i Nordfyns Bank, reg.nr. 6861 konto nr.
0001036994 senest d. 30/6. For nye medlemmer er fristen dog senest d. 1/12.

Forsidebilleder: malerier af hhv. Sys Hasforth og Bettina Winkelmann
Bagsidebilleder: mixed media og psaligrafi af Karen Engholm Jensen

